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REQUERIMENTO N.º 3/2020
ASSUNTO: SOLICITA ENVIO DE OFÍCIO AO DEINFRA  E AO SECRETÁRIO
ESTADUAL DE INFRAESTRURURA
REQTE: CÂMARA MUNICIPAL

Os Vereadore que este subscrevem, nos termos do Art. 115, caput do Regimento
Interno, requerem  o  envio de correspondência ao Departamento Estadual de
Infraestrutura – DEINFRA – Superintendência de Chapecó e ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, para tomada de providências descritas a seguir:

1 – Requer providências  para melhorias  e realização de obras, contenção,
etubulação e sinalização  na Rodovia- SC 154 - Adílio Hilário Mutzemberg -SC-
154, na cidade de Ipumirim, próximo ao KM 89.

Considerando que o principal acesso ao Município é pela Rodovia SC 154, fazendo
ligação aos municípios de Arabutã, Concórdia e outros.

Considerando que ainda no  mês de agosto de 2018 a Câmara de Vereadores
enviou ao DEINFRA expediente solicitando melhorias no local. Na época fortes
chuvas atingiram o município,  causando deslizamentos, quedas de barreiras  e
prejuízos na malha viária tanto Municipal como Estadual.

Em decorrências dessas chuvas, houve o deslizamento de um muro de contenção
na margem da Rodovia, no local indicado, causando, além da queda do muro,
destruição das valetas de alvenaria que evitavam a erosão do barranco.

Especificamente no KM 89, popularmente conhecido o local como  “Curva do
Canton”, existe  tubulação que canaliza o Lajeado Jaguatirica e que passa  sob a
rodovia e  desemboca no Rio do Engano.

Por ser trecho em declive, a curva se torna perigosa, especialmente para àqueles
motoristas que não conhecem, porém não há nenhuma indicação nem sinalização
de “curva perigosa”
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Desde então a erosão da pista vem crescendo, causando constantemente
acidentes. Os mais recentes  ocorreram no último dia 30 de maio, com a queda de
dois veículos dentro do riacho, em horários diferentes;

Embora a solicitação da Câmara para que fosse verificado o local tenha sido feita
ainda no ano de 2018, nenhuma providência foi tomada;

A preocupação é que se voltarem ocorrer precipitações acima da média ou nada for
feito para resolver o problema, há o risco de novos deslizamentos, podendo atingir  a
pavimentação, o que impedirá a passagem dos veículos pelo local, causando danos
e prejuízos imensuráveis.

2 – Recapeamento da Rodovia – SC-154, a partir do Trevo da SC-283 em Santo
Antonio até a cidade de Lindóia do Sul.

Considerando que últimos anos, em muitos trechos vem apresentando
deteriorização da pista com a formação de inúmeros buracos, alguns de tamanho
considerável já, expondo os motoristas à riscos de acidentes.

Se a situação persistir, sem que haja um trabalho de recuperação, a tendência é
ficar cada vez pior, principalmente levando-se em conta o volume cada vez maior de
tráfego pela rodovia.

Diante do exposto e com a finalidade de evitar que a situação se agrave cada vez
mais, solicita-se  o recapeamento da Rodovia, a partir do Trevo da SC-283 em Santo
Antonio até a cidade de Lindóa do Sul.

3 - Poda das árvores a partir do Posto Portal até a entrada de acesso para
Linha Jaguatirica/Serrinha e outras.

Considerando que a vegetação às margens da Rodovia  é formada por árvores de
médio e grande porte, situação que dificulta a penetração dos raios solares,
principalmente nesse período de aproximação do inverno, fazendo com que a pista
permaneça praticamente o dia todo úmida, aumentando riscos de acidentes.

Assim, faz-se necessário efetuar a poda das árvores no trecho indicado.
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4 - Retirada de pinus na  Rodovia - SC 154 - Adílio Hilário Mutzemberg.

Há muitos anos foram plantados Pinus nas margens da rodovia em trecho até a
divisa com  o Municipio de Arabutã. Ocorre que com o tempo e pelo tamanho que
atingiram, as raízes estão danificando a pista, causando rachaduras e formando
saliências que estão avançando sobre a pista, havendo em decorrência dessas
ondulações  riscos de acidente.

Para tanto,  requer-se providências para  a retirada dos pinus naqueles pontos que
estão danificando a rodovia, bem como o conserto nos locais em que existem as
ondulações.

Diante do exposto, requer-se envio ao Departamento Estadual de Infraestrutura –
DEINFRA – Superintendência Regional de Chapecó e ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, solicitando que seja feita uma vistoria no local e a tomada de
providências para  realização das obras e serviços necessárias(os), bem como a
sinalização de curva perigosa e colocação de tachões.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Ipumirim – SC, 2 de junho de 2020


